
Gebruikersinstructie  
RECA fem vaginaal tampon 

 Was uw handen goed. 

 Haal de folie van de tampon af. 

 Dompel de RECA fem tampon gedurende 1 minuut in 
handwarm water. Dit maakt de tampon zacht. 

 Knijp de tampon daarna voorzichtig uit. 

 Indien gewenst een glijmiddel aanbrengen op de tampon. 

 Ga in een comfortabele en ontspannen houding zitten of 
liggen (op uw rug met uw knieën gebogen of zittend op 
een toilet of staande met één voet op een stoel). 

 Breng de tampon diep in de vagina. Bij een onprettig ge-
voel kunt u de tampon met de vingertoppen in een positie 
brengen die meer comfortabel aanvoelt. 

 U kunt het touwtje, wat aan de tampon zit, desgewenst 
vastplakken met een huidvriendelijke pleister. 

 U kunt te allen tijde de tampon verwijderen middels het 
touwtje. 

 U hoeft de tampon niet te verwijderen bij een toiletbezoek. 

 De tampon kan tot maximaal 12 uur blijven zitten. 

 Gebruik de tampon niet tijdens de menstruatie. 

 Tijdens zwemmen kunt u de tampon laten zitten. 

De tampon niet gebruiken bij: 

 Bloedingen zonder duidelijke oorzaak. 

 Acute infecties in het gebied van de vagi-
na. 

 Onbekende pijn in de buik. 
 
Neven effect: 
Het kan voorkomen dat u bij het gebruik van 
de tampon een licht drukgevoel    ervaart. Nor-
maal gesproken verdwijnt dat gevoel na 3-4 
dagen gebruik of na verwijderen van de tam-
pon. 

Waarschuwing: 
Indien u tijdens het gebruik van de      tampon 
symptomen heeft als koorts,   diarree, overge-
ven, duizeligheid en/of huiduitslag, verwijdert u 
de tampon dan direct en neem contact op met 
uw      huisarts. 
 
 

De tampon is geschikt voor 
éénmalig gebruik. 

 Lees deze instructie zorgvuldig. 
 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld Eenmalig gebruik 
 bij onzorgvuldig gebruik van dit product. 0197 

Fabrikant: In Nederland verkocht door: 
 RECA MED  Pelvitec B.V. 
 Amalienstrasse 70  Rotterdamseweg 183-C 
 90763 Fürth  2629 HD Delft 
 Germany  Tel.: 010 - 303 22 90 
  Internet: www.pelvitec.com F
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